
Iestāžu, ziedojumu vietņu apkopojums: 
- kur griezties pēc informācijas 

- kur varat sniegt savu palīdzību UKRAINAI 
 
 

IEKŠLIETU MINISTRIJA: 
- Cilvēkiem, kuri izceļo no Ukrainas militārā konflikta dēļ, Latvija nodrošinās mītnes 

vietu, pārtiku un cita veida palīdzību.  
- Informācija par ierašanos un uzturēšanos Latvijā pieejama latviešu, krievu un ukraiņu 

valodā. Valsts robežsardzē par robežas šķērsošanu var vērsties ar jautājumiem visu 
diennakti: +371 67913569 , +371 67913568. 

- Латвійська держава забезпечить проживання, харчування та іншу допомогу 
громадянам України, які виїжджають з України у зв'язку з військовим 
конфліктом. Інформація щодо в'їзду до та перебування в Латвії. 

 
 
 
 
EKONOMIKAS MNISTRIJA:  
 

- Uzņēmumi, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: 
https://ej.uz/Ukrainai (informāciju apkopo Ekonomikas ministrija) 

 
- AICINA PIETEIKTIES TŪRISTU MĪTNES VISĀ LATVIJĀ, kas gatavas iesaistīties 

iespējamo bēgļu uzņemšanā, aizpildot šo aptaujas anketu: https://ej.uz/satf  
 
Kamēr mums nav precīzas informācijas par bēgļu plūsmām, Ekonomikas ministrija apkopo 
informāciju par tūristu mītņu gatavību iesaistīties iespējamo bēgļu uzņemšanā, lai brīdī, kad 
tas būs nepieciešams, varētu sniegt pēc iespējas efektīvāku palīdzību. 
 
 

 
LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 
 

- Uzņēmumi, kas gatavi nodarbināt bēgļus: https://www.liaa.gov.lv/lv/form/aptauja-par-
pieejamam-vakancem  (informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - 
LIAA) 
 

 
KUSTĪBA "GRIBU PALĪDZĒT BĒGĻIEM"  

- Iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: 
https://ej.uz/AtbalstscilvekiemnoUkrainas  (informāciju apkopo biedrība Gribu 
palīdzēt bēgļiem). 

 
 
 
LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA  

- Informācija Ukrainas valstspiederīgajiem par ierašanos un uzturēšanos Latvijā. 
+371 67913569 



+371 67913568 
 
 
ZIEDOT.LV  
- Ukrainas cilvēkiem! Saziedotos līdzekļus lietosim tur, kur tas būs visvairāk vajadzīgs. 
Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju uz Ukrainu tiek sūtīta degviela un pirmās palīdzības 
preces. https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203  
 
- Ziedot iespējams arī zvanot uz labdarības tālruni 90006086*. 
*Maksa par zvanu 1,42 EUR, tai skaitā Lattelecom apkalpošanas maksa par katru zvanu 12,1%. 
Ja Jums neizdodas noziedot zvanot no mobilajiem tālruņiem, lūgums sazināties ar savu 
operatoru, lai noskaidrotu vai Jūsu izvēlētais tarifs ļauj veikt zvanus uz labdarības tālruņiem. 
Diemžēl priekšapmaksas karšu lietotājiem nav iespējams ziedot zvanot uz labdarības tālruni. 
 
 

- Latvijas	NVO!		
Ja jūsu organizācija piegādā humāno palīdzību Ukrainai, palīdz bēgļiem vai sniedz citu akūti 
nepieciešamu palīdzību Ukrainai, aicinām izmantot Latvijas iedzīvotāju saziedoto naudu!  
https://ej.uz/gtna  
 
 
 
 
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS  
 

- Ņemot vērā, ka, iespējams, Latvijā varētu tikt lūgta iespēja izmitināt Ukrainas 
izcelsmes zirgus, lai rastu iespēju palīdzēt Ukrainas pilsoņiem – zirgu īpašniekiem, 
aicinām atsaukties to zirgu staļļu saimniekus, kuri būtu gatavi uzņemt un izmitināt 
zirgus.  

- Informāciju par adresi, zirgu skaitu, kurus iespējams izmitināt un kontakttālruni, 
lūdzam sniegt, zvanot pa tālruni 29394696. 

 
 

- Dzīvniekiem, kas kopā ar saviem īpašniekiem ieceļo Latvijā no Ukrainas, tiek 
piemērotas atvieglotas ieceļošanas prasības.  
Skatīt vairāk - https://bit.ly/3IAz5VP 

- Temporary easier entry requirements apply to pet animals entering Latvia from 
Ukraine.  
See more -https://bit.ly/3hdu9Kr 

 
 
 
LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA  
 
Latvijas Samariešu apvienība Kopā ar Ziedot.lv aicinām sniegt atbalstu Ukrainai!  
Daļu no ziedojumiem ir paredzēts novirzīt Kijevas Samariešiem Kiewer Samariter - Спілка 
Самаритян України Київське Об'єднання medicīnas preču (pārsienamie materiāli, 
medikamenti), pārtikas produktu un higiēnas preču nodrošināšanai, kā arī citām 
nepieciešamajām lietām. 
Ziedot iespējams https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203  



 
Esam izveidojuši arī papildus ziedošanas opciju mūsu mājaslapā https://samariesi.lv/ziedot-
naudu  
Kijevas Samarieši jau kopš Maidana revolūcijas nodrošina aprūpi un sniedz atbalstu ar pirmās 
nepieciešamības precēm bēgļiem no okupētajām teritorijām un ļaudīm, kuri turpināja dzīvot 
konflikta zonā.  
Šobrīd mūsu kolēģi Kijevas Bērnu slimnīcas teritorijā uzņem iedzīvotājus, kuri, bēgot no 
militārajiem uzbrukumiem, ir pametuši savas mājas. Bailes, izsalkums un neziņa pieņemas 
spēkā. Bet cilvēki ir vienoti un tic, ka gaisma uzvarēs tumsu. 
 
 
 
LABDARĪBAS LAPA  
 
Saņemts palīdzības lūgums par lielapjoma palīdzību no Ļvivas pašvaldības pēc praktiskām 
lietām, piemēram, guļammaisi, higiēnas preces, medicīnas preces, pārtika. 
Caur Ļvivu virzās visa cilvēku plūsma. 
 
Pēc jaunākās informācijas kravu plānots izsūtīt pirmdien. 
 
Aktuāli pārtika: 
Uzlejamā pārtika 50000 
Enerģijas batoniņi 20000 
Sausie augļi, kg 2000 
Rieksti, kg 2000 
Konservi 6000 
Sausās brokastis 3000 
Maisījums, pārtika bērniem 
 
Apģērbs: 
Pieaugušo drēbes 
Bērnu drēbes 
Sieviešu un vīriešu apakšveļa 
Pamperi 
Higiēnas lietas -zobupastas, zobubirstes, slapjās salvetes. 
 
Sazinieties ar mūsu koordinātoru (Koordinātori komentārā ietagoti, ja vēlaties uzreiz 
sazināties rakstiet PM) , uzņemsim mantas un apvienojot nogādāsim tālāk nogādei uz Ļvivu. 
 
- Rīga, Līksnas iela 9k-1 - Māra Antone-Kūķe +371 25741150 
- Rīga, Puškina iela 11, Maija Krasts 29676980 
- Rīga, Mežciems - Anda Oga +371 26523213 
- Bieriņi - Kristīne Krievāne-Enkuzena +371 28767584 
- Ķekava, Ādaži - Līna Lubova +371 26 130 835 
-Jūrmala - BEate Andersone +371 28 214 248 
- Jūrmala - Elina Krastina +371 25 922 839 
-Mārupe ( Ledus halles rajons)- Amanda Millere + 371 26366866 
-  Mārupe Vecozolu nami - Rudīte Tsikirna 27158864. var izbraukt arī paņemt Mārupes galā. 
- Salaspils, Sociālo pakalpojumu centrs - Skolas iela 7(ieeja pretī Maximai) Dita Antone 
22335257 



- Jelgava Niedru iela 5, Inga Cirīte +371 29483678 
-Jēkabpils novads, Rites pagasts,Cīruļi, "Druviņas 6-2", Jānis +371 20247222 
- Rēzeknes novads, Nagļi, māja "Klētnieki". Daina Dreimane-Ķezbere , tālr. +37126363630 
- Saldus, Agnese +371 24909963 
- Cēsis, Biedrība Bethelight, Gints 29116906 
- Bauska/Code, Līga Graudiņa 22314492 
- Madona, Saules iela 31 Ramona Zariņa 29215089 
- Kuldīga, Guna Voitko, tālr. 26412176 
 
Palīdzība tiek organizēta caur Gribu palīdzēt bēgļiem kustību. 
Ja jums ir iespēja palīdzēt ar ziedojumiem vai transportu un loģistiku rakstīt uz 
gribupalidzetbegliem@gmail.com. Paldies! 
Amanda Millere 
amanda@labdaribaslapa.lv 
+37126366866 
 
Pārtikas iegādei iespējams ziedot: 
 
Biedrība “Labdarības lapa” 
Reģistrācijas Nr: 40008229453 
Juridiskā adrese: Plūmju iela 13, Rīga, LV-1029 
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABALV22 
Konta numurs: LV82HABA0551039185377 
PauPal: labdaribaslapa@gmail.com 
 
 
 


